
Zápis �. 2/2009  

Jednání Valné hromady Asociace zdravotnických záchranných služeb �R  

Datum konání:     15. 4. 2009, 9.05-10.05 hod, TOP Hotel Praha 

P�ítomni:              MUDr. Marek Slabý,  ZZS Jiho�eského kraje 

                              MUDr. Zden�k Kubr, MBA, ZZS Libereckého kraje 

                              MUDr. Ilja Deyl,  ZZS Ústeckého kraje 

                              MUDr. Ivo Tukinski, ZZS Karlovarského kraje 

                              MUDr. Ladislav Žabka, PhD, ZZS Královéhradeckého kraje 

                              Ing. Filová, ZZS Kraje Vyso�ina   

                              MUDr. Marek Obrtel,  ZZS  Pardubického kraje 

                              Ing. Ivo Rada, ZZS Západo�eského kraje 

                              MUDr. Houdek, USZZS St�edo�eského kraje 

                              MUDr. Anton Va�o,  ZZS Zlínského kraje 

                              MUDr. Ivo Mareš, ZZS Olomouckého kraje 

                               MUDr. Roman G�ego�, ZZS Ostravského kraje 

                               Ing. Na�a Kn�zková, ZZS Jihomoravského kraje 

Hosté:         MUDr. et Bc. Dana Hlavá�ková, MZ �R 

                               MUDr. Jana Šeblová PhD, p�edsedkyn� SUM a MK 

                               MUDr. Zden�k Schwarz, �editel ZZS HMP, senátor 

Program  : 

A. Zahájení, návrh programu, ur�ení zapisovatele 
B. P�edložení návrhu jednacího �ádu VH AZZS �R 
C. Volba ov��ovatel� zápisu 
D. P�edložení návrhu volebního �ádu VH AZZS �R 
E. Diskuse o stanovách AZZS �R 
F. Informace p�edsedy AZZS o jednáních s MZ �R a ZP 
G. P�ísp�vek MUDr.et Bc. Dany Hlavá�kové 
H. P�ísp�vek MUDr.Jany Šeblové, Ph.D. 
I. R�zné 
J. Usnesení  valné hromady AZZS �R         

 



A. Zahájení valné hromady: 

Hlasování o programu, navrženém p�edsedou asociace: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, MUDr. 
Marek Slabý ur�il jako zapisovatele sebe sama. 

B. P�edložení návrhu jednacího �ádu VH AZZS �R:  

P�edkladatel MUDr. Z. Kubr. Návrh odeslán e mailem všem �len�m VH AZZS �R, na míst� 
p�ednesen po jednotlivých bodech. Bez další diskuse schválen všemi p�ítomnými. Následující 
jednání se �ídilo dle tohoto schváleného �ádu. 

C. Volba ov��ovatel� zápisu:  

Navržen MUDr. Ladislav Žabka, PhD a MUDr. Zden�k Kubr MBA, schváleno všemi 
p�ítomnými. 

D. P�edložení návrhu volebního �ádu VH AZZS �R: 
 
P�edkladatel MUDr.Z.Kubr. Návrh odeslán e mailem všem �len�m VH AZZS �R. Bez další 
diskuse schválen všemi p�ítomnými. 
 
E. Diskuse o stanovách AZZS �R: 

VH AZZS �R konstatuje, že stávající stanovy zatím vyhovují a vzhledem k tomu, že nebyly 
n�kterým novým �len�m asociace známy, nebudou zatím navrhovány žádné zm�ny. 

F. Informace p�edsedy AZZS o jednáních s MZ �R a ZP: 
      

• Signální kod pro ZP – triage pozitivní pacient transportovaný do traumacentra. V�tšin� 
ZZS ne�iní problém, již zavzat v SW a generován automaticky. MUDr. Houdek, 
MUDr. Schwarz a MUDr. G�ego� vyjad�ují pochybnost o povinnosti resp. nutnosti 
tento kód vykazovat a upozor�ují na riziko dalšího využití tohoto kódu ze strany VZP 
a nár�st dalších navázaných povinností ze strany ZP. MUDr. Va�o a MUDr. Schwarz 
upozor�ují na finan�ní náro�nost, ostatní implementují zdarma. MUDr. Hlavá�ková 
podává vysv�tlení ú�elnosti kódu pro ZP, MZ �R i vykazující organizace. Ing. Filová 
upozor�uje na nutnost vykazovat tento kód i ostatním ZP, nejen VZP.  
MUDr. Slabý pov��en VH AZZS �R oznámením situace ostatním ZP. 

 
• Požadavek VZP na za�azení používaných typ� fixa�ních límc� do ZUM . 

Informace, které byly p�edány jednotlivými ZZS MUDr.Slabému byly p�edány VZP 
cestou Mgr.Št�pánka z kraj.pobo�ky VZP v �eských Bud�jovicích .  
Z další rozv�tvené diskuse na téma ZUM, ZULP vyplývá jednozna�n� pot�eba ZZS 
p�i�adit veškerý ZUM a ZULP, který lze vykazovat s výkony posádky RLP i 
k posádkám RZP a RV a sou�asn� rozší�it o používané pom�cky, pot�eba kodu pro typ 
pom�cky vázaný na ú�el použití, nikoli výrobce jednotlivých položek. 
MUDr.Marek Slabý pov��en k jednáním se ZP na toto téma 



• Vyhláška o p�ístrojovém, v�cném a technickém vybavení – jednání na MZ �R dne 14. 
4. 09 za ú�esti zástupc� Spole�nosti UM a MK, asociace dopravc� a zástupc� MZ �R. 
Byly zahrnuty navržené p�ipomínky, provedeny další korekce textu zejména 
s ohledem na ambulance typ B a C, normu 1789 a její využitelnost v rámci této 
vyhlášky, ozna�ení vozidla pro RV systém jako speciálního – nikoli ambulance, neb 
nedochází k p�eprav� pacienta, ale toliko posádky ZZS a p�ístrojového a technického 
vybavení. Další postup ve spolupráci s MZ �R. 

G. P�ísp�vek MUDr. et Bc. Dany Hlavá�kové: 

Specifikuje návrhy na spolupráci s MZ �R, zejména pot�ebu komunikace s nám�stky LP a 
krizovými manažery. Oblasti spolupráce byly zpracovány v tabulce, která bude cestou 
p�edsedy p�edána všem �len�m AZZS. Krátká diskuse na téma zákona o ZZS. 

H. P�ísp�vek MUDr. Jany Šeblové:  

Vymezení zp�sobu spolupráce mezi Spole�ností UM a MK a AZZS �R, všem �len�m 
p�edána složka obsahující materiály týkající se problematiky UM v evropském kontextu i �R, 
novinky a horká témata v oboru. 

I. R�zné: 

MUDr. Marek Slabý žádá o pov��ení zahájit práce na vytvo�ení loga AZZS �R a webových 
stránek, zatím bez komer�ního podkladu ve zkušebním provozu. Schváleno všemi 
p�ítomnými �leny.  

J. Usnesení: 

VH AZZS �R nep�ijala žádné usnesení a byla ukon�ena p�edsedou, další jednání na téma 
Zákon o ZZS, kontakty s Komorou záchraná��, opera�ní �ízení ZZS apod. budou programem 
jednání management� ZZS a jejich pracovních skupin. 

         

 

 

Zapsal: 15.4. 2009                    MUDr. Marek Slabý 

 

Ov��il: MUDr. Zden�k Kubr, MUDr. Ladislav Žabka 


